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bennünket a megtett emberek, hogy »annak 
lx iskolának a falát be kellene kenni szalon-
nával, hogy ennék meg a kutyák!« Hogy erre 
• célra más mennyi szalonnát pazarolt el, 
azt nem tudom, de azt megvallhatom, hogy 
6n mindjárt az iskolai pályám kezdetén lop-
teun hazurról egy darab szalonnát s az iskola 
Halából jókora darabot kifényesitetlem vele. 
Nem használt semmit, — a kutyák nem ették 
meg az iskolát. 

Nem tudok elképzelni ridegebb épületet, 
mint aminő volt a régi Szent György-iskola 
belülről. Abban a nagy épületkolosszusban 
így szük lépcsőházon át mentünk fel az eme-
letre, nem volt semmi folyosó, minden ajtó a 
sötét lépcsőházba nyilott. Valami sajátságos 
karból- és penész-szaggal telt levegője volt 
az egész épületnek. 1880-ban 'az I. B. az első 
emeleten volt, az igazgató osztálya, a III. 
melleit. Az igazgatói »iroda« egy kis fülke 
volt. A leányokat sohasem láttuk, mert ők a 
torony alatti kapun jártak be az iskolába, 
mi pedig a déli kapun, de a leányiskolái rész-
ben sem volt sem egy tenyérnyi udvar, sem 
egy méternyi folyosó. 

Pa.jtáskodásról köztem és iskolatársaim kö-
rött szó sem lehetett, mert nem biztam más 
fiukban, mint csupán azokban, akiket játék 
közben már kiismerlem. »Az iskolában min-
denki kétszínű«, gondoltam és ámbár ezt a 
RZÓ.I,, hogy »stréber« még nem hallottam, a 
fogalmával már rég tisztában voltain. Meg-
vetettem azokat, akik »feladtak« s azokat is, 
akik ujjaikat magasra tartva és velük a leve-
gőben kaparászva jelentkeztek, ha valamit 
tudtak. Én sohásem jelentkeztem. & min-
dig attól tartottam, hogy »megcsalnak«, mert 
p téren már volt egy szomorú tapasztalatom, j 
Az iskolában a zágrábi földrengés áldozatai- I 
rak gyűjtöttek s hogy én is adakozhassam, 
otthon egv Máriás húszast kaptam. 

Az iskolába menet a húszast elmutogattam 
a gyerekeknek és egyikük megrémített azzal, 
hogy »az a pénz nem jó, már nem jár«. A 
líómai-körut sarkán, a Murka cigány háza 
mellett volt egy holt, oda bementem megkér-
dezni, hogy »jár-e még a húszas?« Azt mond-
ták, hogy már régóta nem jár. Hogy a Máriás-
nak ezüst-értéke is van, azt nem tudtam 
s igy »a már nem jó húszast* eladtam egy 
gyereknek egy krajcáért, a krajcárt pedig 
átadtam a lanitó urnák a zágrábiak javára. 
Az ügy ezzel be is lett volna fejezve, ha 
otthon el nem dicsekedtem volna legelső va-
lula-üzletemmel: »a Máriás rossz pénz volt, 
rle szerencsére el tudtam adni egy jó kraj-
cárért«. Erre természetesen megkezdődött ott-
hon a már megszokott litánia: »Micsoda buta 
cserek! Ebből nem lesz semmi!« stb. 

— »Eredj, keresd meg azt a gyereket, mert 
ha meg nem lesz a húszas, jaj neked!« 

Három napig csavarogtam, míg a névről 
nem ismert üzletfelemet megtaláltam s a hu-
szárt Visszaválthattam tőle. 

Ezután az egész iskolában senkihez sem 
volt bizalmam, csak a vörös szakállú, pápá-
VÁ MIICS iskolaszolgához, aki az összes lanter-
•ru'ket egymaga fűtötte és néha ki is söpörte. 
A nagyanyám minden hónapban adott neki 
husz krajcárt, hogy »vigyázzon rám«. Hogy 
vigyázott-e rám, azt nem tudom, de az a 
tudat, hogy itt van valaki, akit az érdekembe 
megvesztegettek«, mégis némi bátorságot ön-
tőit belém legalább azokban a percekben, 
amikor nem láttam a tanitó urat. Beszélték 
ugyan a gyerekek, hogy az /. A. tanítója, 
Kiuninár ur kevésbbé veri a gyerekeket, de 
c n ezt már bizonyos rezignációval hallgattam, 
meri: már hat éves koromban belenyugodtam 
abba, hogy én sohasem fogok olyan »osz-
tályba« kerülni, ahol a Sors engem nem fog 
rúgni, verni és pofozni. 

I n f l u e n z á s időkben figyeljünk s belek rendes 
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„ A z ébredőelnököt súlyosan sértő kifejezéséért rendreutasították" 
SaltópOrök a törvényszéken 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A törvényszék Gőmöry-tanáesa szombaton két saj-
tópört tárgyalt. Az első sajtópört dr. Balogh Bél i 
ügyvéd indította Wlttig Rezső ellen, aki a Hétfői 
R. Újságban a sándorfalvai földigénylők mozgal-
máról irva megemlítette, hogy Balogh ügyvéd az 
elégedetlenkedő földmunkások hangulatát károsan 
befolyásolta. Izgatott az OFB ellen és küldöttséget 
vezetett Mayer miniszterhez, ahol olyan agresszív 
volt, hogy a miniszter a legnagyobb megdöbbe-
néssel hallgatta végig. 

Wlttlg Rezső a közérdekre való hivatkozással 
a valódiság bizonyitását kérte és tanukat jelentett 
be állításának bizonyítására. Balogh Béla ellenezte 
a valódiság bizonvÜását és kijelentette, hogy Sán-
dorfalván sohasem járt, őrizetbe nem volt véve 
és Mayer miniszter előtt sem viselkedett agresz-
sziven. A bíróság helyt adott a valódiság bizo-
nyításának'cs a tárgyalást elnapolta. 

Ezután tárgyalta a törvényszék Nagy Sándor 
sajtó utján elkövetett rdgalmazási pőrét. Nagy, 
Sándor a Délmagyarország 1927 május 24-iki szá-
mában »Súlyos összetűzés az ébredők elnöke és 
az ügyész között a Piroska János tárgyalásán« fó-
cim és »Az ébredőelnököt súlyosan sértő kijelen-
tésért rendreutasítottáki aleim alatt a következő-
ket irta: 

»Dr. Szécsényi ismételten fentartotta állításait 
és előterjesztését azzal fejezte be, hogy az ügyész 
hazudik.« Vild Károly elnök megállapította, hogy, 
a védő a hazudik szót az ügyészre használta, 

A vádlott hírlapíró tagadta bűnösségét és kije-
lentette, hogy a tárgyaláson elhangzottakat h ü m 
és igazán irta meg. Állításainak bizonyítására dr. 
Kalmár Szilveszter ügyész és Vild Károly tanács-
elnök kihallgatását kérte, akiknek kihallgatását a 
törvényszék el is rendelte. 
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Vasárnap reggel kezdődik 
a Munkásotthonban 

a földmunkások kongresszusa 
(A Délmagyarország munkatársát 61.) A 

Magyarországi Földmunkások Szövetsége ma 
tartja Szegeden országos kongresszusát. A szer-
vezett munkásság körében a kongresszus elé 
igen nagy várakozással néznek. A központ ré-
széről Szeder Ferenc és Takács József lesz-
nek jelen, a Szakszervezeti Tanácsot Peyer 
Károly országgyűlési képviselő képviseli, a 
földmivelésügyi minisztérium Grabowszky 
Miklós miniszteri tanácsost küldte ki képvi-
seletében. 

A kongresszus reggel 9 órakor kezdődik a 
Munkásotthon nagytermében. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki megnyitó és üdvözlések. 2. Mezőgazda-
sági munkásjog és munkásvédelem. Ezzel kap-
csolatban a nemzetközi munkaügyi hivatal-
nak ilyen irányú egyezménytervezete. 3. A 
mezőgazdasági kamarák és a földmunkások. 
4. Elnöki zárszó. 

Az országos ping-pongverseny 
szombati eredményei 

. A SzAK országos ping-pongversenye szombaton 
délután fél 6 órakor kezdődött a zsidó iskola torna, 
csarnokában. A nagy érdeklődéssel kisért verseny 
mai döntőjébe izgalmas küzdelmek ulán a követ-
kezők kerültek: 

Férfi egyes: Bellák NSC, Gyarmati MTK, 3—4. 

helyért játszanak Singer SzAK, dr. Kárpáthy KEAC 

Női egyes: Zádor Ica MTK, Sipos Annus NSC, 
Gál Magda KEAC, dr. Rosenbergné MTK. 

Férfi páros: Dorner BSE, Gyarmati MTK—Bel-
lák NSC, dr. Kárpáthy KEAC. 3. Csányi KEAC— 
Singer SzAK (3:2-re kaptak ki a Dorner—Gyarmati-
pártól). 

Vegyes páros: Zádor Ica—Gyarmati MTK, Si-
pos Annus—Bellák NSC, 3. Dorner BSE—dr. Ro-
senbergné MTK. 

Ifjúsági egyes: Braun, Szabados KISOK, 3. Nyit-
rai KISOK. 4. Klein! (Óriási meglepetés!) 

Iffuságl páros: Braun—Nyitrai, Klein—Réti, Sza-
bados—Vermes. 

A versenyen általános feltűnést keltett Bellák, 
Zádor Ica, de különösen az ifjúsági versenyzők 
játéka. A versenyrendezőség felkérésére a mai dön-
tők után a férfi egyes és az ifjúsági egyes győz-
tese három sxettes akadémiát játszik egymással* 
Igen érdekes dr. Rosenbergné startja, aki mind-
össze három hónap óta ping-pongozik és máris a 
jónevü versenyzők közé küzdötte fel magát. 
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Közgyűlés i Meghívó. 
A Sssegeűi Kereskedelmi 

és Iparbamlc 

LX. év i 
rendes közgyűléséi 

az intézet helyiségében, 

1928 február 26-án, déléül! 11 órakoi 
tartja, melyre a t. Részvényeseket ezennel 

tisztelettel meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
1. Megemlékezés az intézet hatvau éves 

fennállásáról és Wagner Gusztáv elnök ur 
negyven éves igazgatósági tagsági, Kiss Károly 
alelnök ur negyven éves felügyelő-bizottsági 
és igazgatósági tagsági évfordulójáról. 

2. Az igazgatóság jelentése az 1927. üzlet-
évről. 

3. A felügyelő-bizottság jelentése. 

4. Határozathozatal az 1927. évi számadások1, 
a mérleg, a nyereség felosztása és a felment-
vény tárgyában. 

5. Határozathozatal az igazgatóság és felJ 
ügyelő-bizottság részére az alapszabályok 43. 
és 58. §§-ai értelmében járó munkadijak tár-
gyában. 

6. Határozathozatal a részvénytőkének 12 
ezer darab, 20 pengő névértékű részvény kii 
bocsájtásával 320.000 pengőről 560.000 pen-
gőre való felemelése tárgyában. 

7. Az alapszabályok 2, 35, 36, 52. §§-nak' 
módosítása. 

8. Négy igazgatósági tag választása. t 

9. Nyolc felügyelő-bizottsági tag választása. 

10. Netáni indítványok az alapszabályok 9. 
§-a értelmében. 

Minden részvényes, ki a közgyűlésen reszt 
akar venni, részvényeit legalább nyolc nappal 
a közgyűlés megtartása előtt a báninál Szege-
den, vagy Budapesten a Magyar Általános 
Hitelbanknál, vagy a Magyar Leszámítoló- és 
Pénzváltóbanknál letenni tartozik. 

Szeged, 1928 február 7. 

fi Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
igazgatósága. 
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